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ယေန႔ မူၾကမ္း မွာ - 10/24/2012 အရ ျဖစ္သည္။
ေက်းဇူးျပဳ၍ မွတ္သားထားရန္ - ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္ ထဲမွ အစီအစဥ္မ်ား၊ အရင္းအျမစ္မ်ား ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား မွာ အေျပာင္းအလဲ
ရိွေကာင္း ရိွႏုိင္ပါသည္၊ ယခုလက္ရိွ အခ်က္အလက္ အမ်ားစု ရရိွႏိုင္ရန္ အတြက္ အြန္လိုင္း မူၾကမ္းကို အသံုးျပဳရန္ ရည္ညႊန္းလိုပါသည္။ ဤ
လမ္းညႊန္စာအုပ္ မွာ အျပည့္အစံု မဟုတ္ေသးပဲ လုပ္ငန္း အစျပဳျခင္း အတြက္သာ ထုတ္ေဝျခင္းျဖစ္ကာ အိမ္ယာ တိုက္ခန္း အမ်ိဳးအစားမ်ား ႏွင့္ ယင္း
ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အျခား အေထာက္အကူျပဳေစသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို မိတ္ဆက္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ အရင္းအျမစ္မ်ား ႏွင့္
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား မွာ ဗဟိုအစိုးရ ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ စံႏႈန္း သတ္မွတ္ခ်က္ အတိုင္း လိုအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင/့္ သု႔မ
ိ ဟုတ္ ဘ႑ာေရး ျပည့္စံုလံုေလာက္မႈ
အေပၚ၌ မၾကာခဏ မူတည္ပါသည္။
အမွားျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံခ်က္မ်ား စသည္ကို hirc@ihfa.org သု႔ိ အီးေမးလ္ ေပးပို႔၍ ျဖစ္ေစ သု႔မ
ိ ဟုတ္ 208-331-4808 ဖက္စ္
နံပါတ္ သု႔ိ ေပးပို႔ ႏုိင္ပါသည္။
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နိဒါန္း
အမ်ားပို၍ လက္ခံႏိုင္ျပီး တည္တံ့ေသာ တိုက္ခန္းမ်ိဳးကို သင္ အလိုရိွပါက၊ သင္ တစ္ဦးတည္း အထီးက်န္ မဟုတ္ပါ။ စီးပြားေရး ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္
အေျခခံ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားစြာ ေၾကာင့္ အီဒါဟိုယမ္ ၌ ေနထုိင္သူ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အိမ္ အေျခအေန မရိွေသာ လံုျခံဳမႈ မရိွသည့္ ေနရာမ်ား၌
ေနထိုင္ၾကရသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြမ်ား သု႔မ
ိ ဟုတ္ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား ႏွင့္ အတူ ေနၾက ရသည္ ထိုအခ်ိန္၌ အျခားေသာ သူမ်ားက
အျခား ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို ရွာေဖြေတြ႔သည္ တိုင္ေအာင္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ ေဒသတြင္း ယာယီ ခိုလႈံစရာ ေနရာမ်ားကို
ပထမဦးဆံုး အၾကိမ္ အျဖစ္ အသံုးျပဳေနၾကရပါသည္။ ယခုလက္ရိွ လိုအပ္ခ်က္မ်ား အတိုင္း ျပည့္မွီႏုိင္ရန္ ဘ႑ာေရး အေျခအေနမွာ
မလံုေလာက္ေသးပါ။ မည္သူမဆို အတြက္ အျဖစ္ႏုိင္ဆံုးေသာ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အၾကံဥာဏ္ အေနျဖင့္ အကူအညီကို ေဆာလ်င္စြာ ရွာေဖြပါ။ ႏွင္ထုတ္ခံသည့္ အခ်ိန္ထိ သု႔မ
ိ ဟုတ္ သင့္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္မ်ား ႏွင့္ အျခား ေလွ်ာက္ထားစရာမ်ား ေတာင္းခံျခင္း
စသည္ သိမ္းယူခံရသည့္ အခ်ိန္ထိ လံုးဝ မေစာင့္ဆုိင္းပါႏွင့္။
အားလံုးႏွင့္ ေရလုိက္ငါးလုိက္ ၾကိဳးစားေနထိုင္ပါ။ ယင္းအခ်ိန္မွာ အလြန္ခက္ခဲေသာ အခ်ိန္ျဖစ္သည္၊ သင္ လိုခ်င္သည့္ အရာကို ပထမဆံုး တိတိက်က်
သင္ ရွာမေတြ႔ႏိုင္ပါ။ အျမဲတမ္း တိုက္ခန္း ႏွင့္ တည္တံ့ ေနထိုင္မႈ အေျခအေန မတိုင္မွီ ယာယီ ခိုလံႈရန္ ေနရာမ်ားမွာ ပထမ အဆင့္ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။
အာရံုစူးစိုက္ျပီး မွတ္သားထားပါ။ အေရးၾကီး ဆက္သြယ္ႏုိင္မည့္ အရာမ်ားကို စာရင္းျပဳစုထားရိွပါ။ အကူအညီ သင္ ေတာင္းခံ ျပီးသည့္အခါ၊ ထိုထက္မက
ပုိမို သင္ယူႏုိင္ဖုိ႔ မည္သည့္အခ်ိန္ ဖုန္းျပန္ေခၚရမည္ကို ေမးျမန္းစံုစမ္းပါ။ လိုအပ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ တိုက္ခန္း စီစဥ္ေပးသူမ်ားက သင့္ ထံသုိ႔
ဆက္သြယ္ႏုိင္မည့္ အေျခအေနကို ဂရုတစိုက္ ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ပါ။
စီမံကိန္း အကြက္က်က် ႏွင့္ ေရွ႕သု႔ိ ဆက္လွမ္းပါ။ ခ်က္ခ်င္း လက္ငင္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား သင္ အေၾကာင္းၾကား ျပီးသည္ႏွင့္ တစ္ျပိဳင္နက္၊ ေရရွည္
စီမံကိန္းအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားပါ။ အခနည္း ငွားရမ္း ယူနစ္ ႏွင့္ အျခား အကူအညီမ်ား ရယူႏုိင္ရန္ ေစာင့္ဆိုင္း စာရင္းအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ပါ။
အကူအညီ ေလွ်ာက္ထားျခင္းအတြက္ ေစာင့္ဆုိင္းစာရင္း ကို မထိန္းသိမ္းထားပါႏွင့္။

ေခါင္းစဥ္မ်ား
တိုက္ခန္း လိုအပ္ခ်က္ ႏွင့္ အမ်ိဳးအစားမ်ား

အေရးေပၚ ယာယီ ခိုလံႈစရာ။ တစ္ဦးခ်င္း ႏွင့္ မိသားစုမ်ား အတြက္ ယာယီ ခိုလံႈစရာေနရာ
ကူးေျပာင္းႏုိင္ေသာ တိုက္ခန္း။ ပို၍ တည္တံ့ႏုိင္ေသာ တိုက္ခန္း ရရိွႏုိင္မည့္ ယာယီ ‘တံတား’
အစိုးရေထာက္ပံ့ သုိ႔မဟုတ္ ေဘးတုိက္-စေကး။ အိမ္ငွားခမွာ စုစုေပါင္း တိုက္ခန္း ဝင္ေငြ ရာခိုင္ႏႈန္း အေပၚမူတည္သည္
အမ်ားလက္သင့္ခံႏုိင္ေသာ။ ငွားရမ္းခ ေပးေခ်ျပီး သုိ႔မဟုတ္ မၾကာခဏ ေစ်းကြက္-ႏႈန္းထား တိုက္ခန္း ထက္ ပို၍ နည္း
ေစ်းကြက္-ႏႈန္းထား။ ဘ႑ာေရး အကူအညီ လံုးဝမရိွပါ
အေထာက္အပံ့ျဖင့္ ေနထိုင္ျခင္း။ ၾကားေနက်ျဖစ္ေသာ စကားလံုးျဖစ္သည့္ သက္ၾကီးရြယ္အုိ ႏွင့္/သု႔မ
ိ ဟုတ္ မသန္စြမ္းသူ မ်ားအတြက္ တိုက္ခန္း ႏွင့္
အျခားေသာ အေထာက္အပံ့ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
အကယ္၍ သင့္ အေနျဖင့္ ေအာက္ပါ အေျခအေနမ်ိဳး ၾကံဳေတြ႔လွ်င္ ဘာလုပ္မည္နည္း -

အိမ္ေျခယာမဲ့ သု႔မ
ိ ဟုတ္ အိမ္မွ ႏွင္ထုတ္ခံရ ပါက
ေဒသတြင္း အေရးေပၚ တိုက္ခန္း အကူအညီ ရယူရန္ အတြက္ ဝက္ဆိုဒ္ www.housingidaho.com သု႔ိ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ သု႔မ
ိ ဟုတ္ အြန္လိုင္း
အိမ္မဲ့ယာမဲ့ ယာယီ ခိုလႈစ
ံ ရာ လမ္းညႊန္ ကို homelessshelterdirectory.org/idaho.html တြင္ ဝင္ရွာပါ။
အီဒါဟို ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဖုန္းလိုင္း 211 သု႔ေ
ိ ခၚဆိုပါ။
အီဒါဟို အိမ္ယာ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း 1-877-438-4472 သု႔မ
ိ ဟုတ္ housingidaho.com ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း 1-877-428-8844 သုိ႔ေခၚဆုိပါ။
သင့္ ေဒသတြင္း လူမႈေရး လႈပ္ရွားမႈ မိတ္ဖက္ [Community Action Partner] (စာမ်က္ႏွာ ၄ ေပၚရိွ ေျမပံုတြင္ ၾကည့္ပါ) ႏွင့္
ဆက္သြယ္လုပ္ေဆာင္ပါ။
Call အီဒါဟို တရားဝင္ အကူအညီ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား [Idaho Legal Aid Services] ဖုန္းနံပါတ္ 1-866-345-0106 သု႔ေ
ိ ခၚဆိုပါ။
အျခား အကူအညီ ေရြးစရာမ်ား ထပ္မံ သင္ယူႏိုင္ဖုိ႔ အတြက္ သင့္ ေဒသတြင္း ရဲစခန္း ဌာန သုိ႔မဟုတ္ ျမိဳ႕ေတာ္ စာေရးၾကီး ရံုး ထံသုိ႔ ဆက္သြယ္ပါ။
အကယ္၍ အေရးတၾကီး ေဘးအႏၱရာယ္ တစ္စံုတစ္ခု ႏွင့္ သင္ ၾကံဳေတြ႔ရပါက ဖုန္းနံပါတ္ 911 ဆီသ႔သ
ုိ ာ ေခၚဆိုပါ။

မၾကာခဏ အိမ္ငွားရမ္း ေနရေသာအခါ
သင့္ အိမ္တြင္း ေငြေၾကးသံုးစြမ
ဲ ႈ ဘတ္ဂ်က္ ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျပီးေနာက္ အလဟႆ ျဖဳန္းတီးမႈ သု႔မ
ိ ဟုတ္ မလိုအပ္ေသာ အသံုးစရိတ္မ်ားကို
ေလွ်ာ့ခ်ပါ။ အိမ္ေပၚမွ ႏွင္ခ်ျခင္း မခံရ ေစရန္ အိမ္ငွားရမ္းခ အား အရင္ဆံုး ေပးထားပါ။
အစားအေသာက္၊ အသံုးအေဆာင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခား အသံုးစရိတ္ တိ႔အ
ု တြက္ အကူအညီကို ရွာေဖြထားပါ။
အိမ္ငွားရမ္းခ သက္သာေသာ တိုက္ခန္းမ်ား (လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ၌ ၾကည့္ပါ) ကို ဦးစားေပး ရွာေဖြပါ။
သင့္ အိမ္ရွင္ ႏွင့္ စကားေျပာပါ။

ယခု လ အိမ္ငွားခ က်န္ရိွေနေသးေသာအခါ
အနီးဆံုး “အိမ္မဲ့ယာမဲ့ တားဆီးကာကြယ္ေရး” စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးသူ (ေျမပံု တြင္ၾကည့္ပါ) ထံ ေခၚဆိုပါ။
အိမ္ရွင္ ႏွင့္ စကားေျပာဆုိျပီး ေငြေပးေခ်မည့္ အခ်ိန္ဇယားကို ေျပလည္ေအာင္ ညိွႏိႈင္းယူပါ၊ ထု႔ေ
ိ နာက္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီခ်က္ ကို
ေလးစားမႈ ျပဳပါ။

1

တိုက္ခန္းငွားရမ္းျခင္း အကူအညီ လမ္းညႊန္စာအုပ္ 10/24/2012

အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္ခံရမႈ သု႔မ
ိ ဟုတ္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အႏိုင္အထက္ျပဳမႈ ခံစားရေသာအခါ
မဆိုင္းမတြ အသက္အႏၱရာယ္ ျခိမ္းေျခာက္ခံရသည့္ အေျခအေန ၾကံဳေတြ႔ရပါက ဖုန္း 911 သု႔ိ ေခၚဆိုပါ။
လံုျခံဳမႈရိွေသာ ကြန္ျပဴတာ မွတဆင့္ ဝက္ဆိုဒ္ www.idvsa.org တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ သု႔မ
ိ ဟုတ္ အီဒါဟို အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္ခံရမႈ
အေရးေပၚ ဖုန္းနံပါတ္ 1-800-669-3176 သု႔ေ
ိ ခၚဆိုပါ။
တိုက္ခန္း အကူအညီ အမ်ိဳးအစားမ်ား

အခန္း 8 အိမ္ငွားရမ္းျခင္း ေျပစာ
သတ္မွတ္ခ်က္ ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ အိမ္ငွားမ်ားကိုသာ ေျပစာ ထုတ္ေပးပါသည္။ အိမ္ငွားခအတြက္ ဝင္ေငြ အားလံုး၏ 30 % ကို အိမ္တြင္းအတြက္
ေပးေဆာင္ရမည္။

လုပ္ငန္းစဥ္ - အိမ္ငွား ေျပစာ ကို လက္ဝယ္ ယူသြားႏုိင္ျပီး တိုက္ခန္း အမ်ိဳးအစား ႏွင့္ ေနရာ ကို အိမ္ငွားသူ အား ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ျပဳထားသည္။
အကူအညီမ်ားကို အိမ္ငွား အတြက္ စီစဥ္ေပးသည္။

အေဆာက္အအံု - အီဒါဟို ၌ လက္ရိွစာခ်ဳပ္ မွာ ပ်မ္းမွ် 2-5 ႏွစ္ ခန္႔ေစာင့္ရသည္။
အေကာင္းဆံုး မွာ - ေပးေခ်ျပီးသား ဝင္ေငြမ်ား (SSI, Disability) သုိ႔မဟုတ္ အိမ္တြင္း ဝင္ေငြမ်ား သု႔မ
ိ ဟုတ္ ဧရိယာတြင္း အလယ္အလတ္ ဝင္ေငြ ၏
30% ေအာက္ ကို ေပးေခ်ျပီးသား ျဖစ္ရမည္။

မည္သ႔ေ
ုိ လွ်ာက္ထားရန္ - အခန္း 8 စာမ်က္ႏွာ 3 ေပၚ၌ စာရင္းထဲမွာ ပါေသာ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးသူ ထံ ဆက္သြယ္ပါ။
ေဘးတိုက-္ စေကး ‘စီမံကိန္း-အေျချပဳ’ အကူအညီ
‘ေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ တိုက္ခန္း’ ဟုလည္း ေခၚဆိုသည္ ဝင္ေငြ-အလြန္နည္း အိမ္တြင္းမိသားစုမ်ား အတြက္ ယင္း တိုက္ခန္းအိမ္ယာမ်ားမွာ ယူနစ္
အခ်ိဳ႕အတြက္ မွာယူရသည္။

လုပ္ငန္းစဥ္- ေျပစာ မလိုအပ္ပါ။
အေဆာက္အအံု - အိမ္ယာမ်ား အတြက္သာ ျဖစ္သည္။ အကူအညီမ်ားကို အိမ္ယာ အတြက္ သာ စီစဥ္ထားျပီး ယူေဆာင္သြား၍ မရႏုိင္ပါ။ ေနရာ
အေပၚမူတည္ျပီး ေစာင့္ဆုိင္း စာရင္းမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြျဲ ပားပါသည္။

အေကာင္းဆံုး မွာ - ယခုလက္ရိွ အခန္း 8 ေစာင့္ဆုိင္း စာရင္းထဲမွ လူမ်ား၊ မည္သူမဆို အခန္း 8 လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ကိုက္ညီသူတုိင္း အတြက္ ျဖစ္သည္။
မည္သ႔ုိ ေလွ်ာက္ထားရန္ - အခန္းလြတ္ ႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မွီမႈ အေျခအေန၊ ေလွ်ာက္လႊာ တင္ျခင္း စသည္အတြက္ အိမ္ယာ မန္ေနဂ်ာ ထံသုိ႔
ဆက္သြယ္ပါ။

အမ်ား လက္ခံႏုိင္ေသာ အိမ္ငွားရမ္းျခင္း/အခန္း 42 သု႔မ
ိ ဟုတ္ ဝင္ေငြ-နည္း တိုက္ခန္း အခြန္ အေၾကြးဝယ္ အိမ္ယာမ်ား
အိမ္ငွားခမ်ားမွာ သတ္မွတ္ျပီးသား ျဖစ္သည့္အျပင္ အမ်ားလက္ခံႏိုင္ေသာ ႏႈန္းထားျဖစ္သည္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ဧရိယာတြင္း အလယ္အလတ္ ဝင္ေငြ
အသင့္အတင့္၏ 30%၊ 50% သု႔မ
ိ ဟုတ္ 60% အေပၚ သတ္မွတ္ပါသည္။

လုပ္ငန္းစဥ္ - ပို၍ အဆင္သင့္ျဖစ္ေသာ ယူနစ္ ႏွင့္ ပုိမို သစ္လြင္ေသာ အိမ္ယာမ်ား ရိွထားပါသည္။ အခန္း 8 အိမ္ငွား ေျပစာ ကို လက္ခံေပးပါ လိမ့္မည္။
အေဆာက္အအံု - တိုက္ခန္းအိမ္ယာမ်ား အတြက္သာျဖစ္သည္၊ သတ္မွတ္ျပီးသား အိမ္ငွားခမ်ားမွာ မည္သူမဆိုအတြက္ လက္ခံႏုိင္ဖြယ္ရာ မရိွႏိုင္ပါ။
အေကာင္းဆံုး အံဝင္ခြင္က် ျဖစ္မႈမွာ - ဝင္ေငြ နည္း မွ အလယ္အလတ္ ဝင္ေငြ အသင့္အတင့္ ရိွသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား အတြက္ ျဖစ္သည္။
မည္သ႔ေ
ုိ လွ်ာက္ထားရန္ - ေလွ်ာက္လႊာ ျဖည့္သြင္းျပီး အိမ္ယာ မန္ေနဂ်ာ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါ။
ဝက္ဆိုဒ္ www.housingidaho.com /ႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္ 1-877-428-4472 ကို ဆက္သြယ္ျပီး တိုက္ခန္း ငွားရမ္းမႈ ကို ရွာေဖြပါ။
1. ‘Search Rentals’ လင့္ခ္ ကို ႏွိပ္ပါ။
2. သင့္ ရွာေဖြမႈ အတြက္ ျမိဳ႕ေတာ္ သု႔မ
ိ ဟုတ္ ႏိုင္ငံ တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
3. ‘Housing Search Options’ ဝင္းဒိုး ထဲ၌၊ သင္ လိုအပ္ေသာ အိပ္ခန္း အေရအတြက္၊ သင္ တတ္ႏိုင္သည့္ အိမ္ငွားခ (ႏွင့္/သု႔မ
ိ ဟုတ္ အျခား
ေရြးစရာမ်ား) ကို ရိုက္ထည့္ျပီး ‘Search’ ကို ႏိွပ္ပါ။ (‘ေထာက္ပံ့ထားသည့္ သု႔မ
ိ ဟုတ္ ေဘးတိုက္-စေကး အိမ္ငွား’ ႏွင့္ အတူ လိုအပ္သည့္
ပစၥည္းဥစၥာမ်ား ဆီသ႔ုိ တိုက္ရိုက္ သင့္ ကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးလိမ့္မည္။)
ေဒသတြင္း အိမ္ငွား ဆုိင္ရာ စာရင္းဇယား စာမ်က္ႏွာ တစ္ခု ေပၚလာလိမ့္မည္။ ယင္း ေျမပံုကို သင္ ျပသထားႏုိင္ျပီး လုိအပ္ပါက ယင္း စာရင္းဇယားကို
ပရင့္ ထုတ္ႏိုင္သည္။
အိမ္ငွားသူ အားလံုး သိထားသင့္သည့္ အခ်က္မ်ား
• အိမ္ရွင္မ်ား သု႔မ
ိ ဟုတ္ ပစၥည္းဥစၥာ မန္ေနဂ်ာမ်ား အေနျဖင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ႏွင့္ အျခား အိမ္ငွား မ်ားအေပၚ ေလးစားဆက္ဆံ ျပီး အိမ္ငွားခ ကို
အခ်ိန္မွန္ ေပးေခ်သည့္ အိမ္ငွား မ်ားအား အထူးပင္ ဂုဏ္ယူမိပါသည္။ အေၾကြး ေငြေပးေခ်မႈ ႏွင့္ အိမ္ငွားဆိုင္ရာ အညႊန္းမ်ား က ဤဧရိယာ
အတြင္း၌ သင္ ေနထုိင္ခဲ့ဖူးသည့္ အခ်င္းအရာမ်ားကို နားလည္ႏိုငရ
္ န္ အကူအညီ ေပးႏိုင္ပါသည္။
• အိမ္ငွားစာခ်ဳပ္ ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မွီဖုိ႔ သင့္ ဖက္က ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားျပီး အိမ္ငွားရမ္းမႈ အေပၚ အျပည့္အဝ တာဝန္ယူမႈ
ရိွပါ။ ေနာက္ပိုင္း ေပၚလာႏုိင္သည့္ ျပႆနာမ်ား ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္ သင့္ အိမ္ရွင္ အေပၚ အျမဲတမ္း ပြင့္လင္းရိုးသားမႈ ရိွပါ။
• အိမ္ငွား စာခ်ဳပ္ ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အေျပာင္းအလဲ တစ္ခုခု သင္ လုိအပ္ပါက အျပန္အလွန္ ေျပလည္ေအာင္ ညိွႏိႈင္းဖုိ႔ လံုးဝ မေၾကာက္ရံြ႕ပါႏွင့္။
အေျပာင္းအလဲ သု႔မ
ိ ဟုတ္ သေဘာတူညီမႈမ်ား ကို စာေရးသား ျပင္ဆင္ပါ ထု႔ေ
ိ နာက္ ယင္း သေဘာတူညီခ်က္မ်ား အတိုင္း ေလးစားလုိက္နာပါ။
• သင့္ အခြင့္အေရး ႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား ကို သိပါ လက္မွတ္မေရးထုိးမွီ အိမ္ငွား စာခ်ဳပ္ အားလံုးကို ေသခ်ာစြာ ဖတ္ရႈပါ။ “အိမ္ငွား
အခြင့္အေရးမ်ား” ေလွ်ာက္လႊာ မိတၱဴ တစ္ေစာင္ကို ေဒသတြင္း အီဒါဟို တရားဝင္ အကူအညီ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရံုးခြဲ Boise/208-345-0106;

Caldwell/454-2591; Coeur d’Alene/667-9559; Idaho Falls/524-3660; Lewiston/743-1556; Pocatello/233-0079; ႏွငT
့္ win Falls/
734-7024 ထံမွ သင္ ေတာင္းခံႏိုင္သည္။
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တရားမွ်တေသာ တိုက္ခန္း ငွားရမ္းမႈ ဥပေဒ က သင့္ အတြက္ အကာအကြယ္ေပးထားသည္
• ေစ်းႏႈန္း မွ်တသည့္ တိုက္ခန္း ငွားရမ္းမႈ ဥပေဒ အေနျဖင့္ တိုက္ခန္း ေရာင္းဝယ္မႈ၊ ငွားရမ္းမႈ ႏွင့္ ဘ႑ာေရး အၾကပ္အတည္း အတြက္ ေထာက္ကူေပးပါသည္။
အကာအကြယ္ ေပးထားသည့္ အတန္းအစား (လူမ်ိဳး၊ အသားေရာင္၊ ေမြးဖြားသည့္ မူလ တိုင္းရင္းသား၊ ဘာသာ၊ လိင္၊ အိမ္ေထာင္ေရး အေျခအေန၊
မသန္စြမ္းမႈ သိ႔မ
ု ဟုတ္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အသိပညာေပး/ဖုိမ ျဖစ္တည္ျခင္း) ေပၚမူတည္ျပီး ခြျဲ ခားဆက္ဆံခံရသည့္ သားေကာင္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနသည္ ဟု
သင္ ယံုၾကည္ရပါက၊ ပိုမို သိရိွႏုိင္ရန္ သု႔မ
ိ ဟုတ္ ကန္႔ကြက္စာ တင္ႏုိင္ရန္ ေအာက္ပါ မည္သည့္ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ မဆို ထံသ႔ုိ သင္ ဆက္သြယ္
ေမးျမန္းစံုစမ္း ႏိုင္သည္ - 211 (အီဒါဟို ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဖုန္းလိုင္း); HUD မွ်တေသာ တိုက္ခန္း ငွားရမ္းမႈ ဖုန္းလိုင္း /1-800-877-0246; လူ႔ အခြင့္အေရးမ်ား
ဆိုင္ရာ အီဒါဟို ေကာ္မစ္ရွင္ /1-888-249-7025; အီဒါဟို တရားဝင္ အကူအညီ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား /1-866-345-0106; သု႔မ
ိ ဟုတ္ အင္တာ ေမာင္တိန္
မွ်တေသာ တိုက္ခန္း ငွားရမ္းမႈ ေကာင္စီ /1-800-717-0695 စသည့္ လိပ္စာမ်ားသုိ႔ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ႏို္င္သည္။
• အကယ္၍ သင္ မသန္စြမ္း ျဖစ္ေနျပီး ဘဝ ရွင္သန္မႈ လႈပ္ရွားႏိုင္ရန္ တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ ထုိထက္ ပိုမို၍ လႈပ္ရွားႏိုင္မႈ အကန္႔အသတ္ ရိွေနသည္
ဆုိပါက၊ ျဖစ္ႏုိင္ေခ် ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ သု႔မ
ိ ဟုတ္ ေနရာထုိင္ခင္း အကူအညီကို သင္ ေတာင္းခံ ႏုိင္ပါသည္။ ဤ ေတာင္းဆိုမႈ အထဲ၌ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္း
(လင္တြန္း လွည္း ထိုင္ခံု ကဲ့သုိ႔) သုိ႔မဟုတ္ ေနရာထိုင္ခင္း (အေထာက္အကူျပဳသည့္ တိရစာၦန္ အား ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ေရး သုိ႔မဟုတ္ သီးသန္႔
စီစဥ္ထားေပးသည့္ ရပ္နား ေနရာ အသံုးျပဳျခင္း စသည္) ေတာင္းဆိုႏုိင္သည္။ ပိုမို သိရိွလုိပါက၊ www.hud.gov တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ သု႔မ
ိ ဟုတ္
အေပၚ၌ ပါဝင္သည့္ အဖြ႔အ
ဲ စည္း စာရင္း မ်ားထံသ႔ုိ ဆက္သြယ္ပါ။
အေျခခံက်ေသာ အၾကံဥာဏ္မ်ား
• တည္ေနရာ။ ျဖစ္ႏုိင္ပါက၊ သင့္ အလုပ္ခြင္၊ စာသင္ေက်ာင္း သု႔မ
ိ ဟုတ္ အျခား အေရးၾကီး ေနရာ ႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုး အိမ္ယာ တုိက္ခန္း ကို ဦးစားေပး
ရွာေဖြပါ။ သင့္ ဘဝ ကုန္က်စရိတ္ အားလံုး အတြက္ အသြားအျပန္ သြားလာ ေရး ကုန္က်စရိတ္က အၾကီးအက်ယ္ ကုန္က် ေစတတ္ပါသည္။
• ပရိေဘာဂမ်ား။ အကယ္၍ အိမ္ငွားခ ထဲ၌ ပရိေဘာဂ အတြက္ မပါဝင္ပါက၊ ေႏြရာသီ ႏွင့္ ေဆာင္းရာသီ အတြက္ သင့္တင့္ မွ်တေသာ
အသံုးအေဆာင္မ်ားကိုသာ ေမးျမန္း ဝယ္ယူပါ။
• အိမ္ငွားစာခ်ဳပ္။ အိမ္ငွားစာခ်ဳပ္ ႏွင့္ ယင္းကို လက္မွတ္ မေရးထိုးမွီ ကုန္က်စရိတ္ အားလံုးကို သင္ ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္ နားလည္ျပီး သား
ျဖစ္သင့္သည္။ အကယ္၍ ေမးျမန္းစရာမ်ား ရိွပါက၊ မည္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမဆို အား ျပန္လည္သံုးသပ္မႈတြင္ သင့္ အား ကူညီေပးႏိုင္ရန္ သင္
ယံုၾကည္ရသူ တစ္စံုတစ္ဦး အား ေမးျမန္းပါ။ အကယ္၍ လုိအပ္ပါက စကားျပန္ သု႔မ
ိ ဟုတ္ ဘာသာျပန္ေပးသူ တစ္ဦးဦး အား ေတာင္းခံပါ။
• ေစာင့္ဆိုင္း စာရင္းဇယား။ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေစာင့္ဆုိင္း စာရင္းထဲ၌ သင္ လည္း ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္၊ သုိ႔ေသာ္ စာရင္း တစ္ခု ခ်င္းစီ အတြက္
ေလွ်ာက္လႊာခ ကို သင္ ေပးေခ်ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
တိုက္ခန္း ငွားရမ္းျခင္း အတြက္ မည္သ႔ုိ ေလွ်ာက္ထားရန္
• သင့္ လုိအပ္ခ်က္ ႏွင့္ သင့္ ကုန္က်စရိတ္ ဘတ္ဂ်က္ ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ စာရင္း တစ္ခုခုကို သင္ ရွာေတြ႔သည္ ႏွင့္ တစ္ျပိဳင္နက္၊ ေလွ်ာက္လႊာ
တစ္ေစာင္ အား ေတာင္းခံရန္ ပစၥည္းဥစၥာ မန္ေနဂ်ာ ထံသ႔ုိ ဆက္သြယ္ပါ။
• ေစ်းကြက္-စံႏႈန္း တုိက္ခန္း ငွားျခင္း။ - ကိုယ္ပိုင္တိုက္ခန္း အိမ္ရွင္ အမ်ားစုမွာ အေၾကြး လက္ငင္း ေငြေခ် စနစ္ကို ႏွစ္သက္ၾကျပီး ေလွ်ာက္လႊာခ ကို
ျပန္ေပးေလ့မရိွပါ၊ ထု႔ေ
ိ ၾကာင့္ အိမ္ေထာင္စုထဲမွ လူၾကီး တစ္ဦးစီ အတြက္ 15-30 ေဒၚလာ ေပးေခ်ရန္ ျပင္ဆင္ထားပါ။ ေအာက္ပါ စာရြက္စာတမ္းမ်ား
သင္ လိုအပ္ ပါလိမ့္မည္ o

ဓာတ္ပံု အိုင္ဒီ (ႏုိင္ငံသား စီစစ္ေရး ကတ္ျပား သိ႔မ
ု ဟုတ္ ယာဥ္ေမာင္း လုိင္စင္)

o

ဝင္ေငြ အေသးစိပ္ ေဖာ္ျပခ်က္

o

အိမ္ငွား အညႊန္းမ်ား (အမႈတြဲ မန္ေနဂ်ာ၊ ယခင္ အိမ္ရွင္၊ ယခင္ အလုပ္ရွင္ စသျဖင့္။)

• ေေေေေေထာက္ပံ့အိမ္ယာ ငွားရမ္းျခင္း။ - ေလွ်ာက္လႊာခ မလုိအပ္ပါ။ ေအာက္ပါ စာရြက္စာတမ္းမ်ား သု႔မ
ိ ဟုတ္ ယင္း က့ဲသုိ႔ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ိဳး
သင္ ယူလာရန္ လိုအပ္ပါသည္ o

အိမ္ေထာင္စု ဝင္ တစ္ဦးခ်င္းစီ အတြက္ I-94 ကဒ္ျပား (ေရွ႕ ႏွင့္ ေက်ာ ဖက္ မိတၱဴ)

o

မိသားစုဝင္ တစ္ဦးခ်င္းစီ အတြက္ လူမႈေရး လံုျခံဳမႈ ကဒ္ျပား ႏွင့္ အေမရိကား ၌ ဖြားျမင္ေသာ ကေလးမ်ား အတြက္ ေမြးစာရင္းမ်ား

o

EAD (အလုပ္အကိုင္ တရားဝင္ ေထာက္ခံစာ) သု႔မ
ိ ဟုတ္ အျမဲတမ္း ေနထိုင္ခြင့္ ကဒ္ျပား

o

ႏိုင္ငံေတာ္ စီစစ္ေရး ကဒ္ျပား သုိ႔မဟုတ္ ယာဥ္ေမာင္း လိုင္စင္

o

ဝင္ေငြ အေသးစိပ္ ေဖာ္ျပခ်က္

o

အိမ္ငွား အညႊန္းမ်ား (အမႈတြဲ မန္ေနဂ်ာ၊ ယခင္ အိမ္ရွင္၊ ယခင္ အလုပ္ရွင္ စသျဖင့္။)

• သင္ ေလွ်ာက္ထားျပီးေသာအခါ။ - အျမဲတမ္း မတုန္႔မဆိုင္း အေၾကာင္းျပန္ႏုိင္ရန္ ပစၥည္းဥစၥာ ပုိင္ရွင္ သု႔မ
ိ ဟုတ္ မန္ေနဂ်ာမ်ား ထံမွ စာမ်ားကို
ရွာၾကည့္ပါ။ သင့္ အိမ္ငွား အေျခအေန အေပၚ စစ္ေဆးႏုိင္ရန္ အနည္းဆံုး ေျခာက္ လ ၾကာတုိင္း မန္ေနဂ်ာ ထံ ဆက္သြယ္ပါ။
အခန္း 8 အိမ္ငွား-အေျချပဳ ေျပစာ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ား
IHFA အေနျဖင့္ ရံုး ေလး ရံုး မွတဆင့္ ေကာင္တီေပါင္း 34 ခု အတြက္ ေျပစာ မ်ား ထုတ္ေပးပါသည္၊ အျခားေသာ ေကာင္တီမ်ား ႏွင့္ ရံုးမ်ား မွာ
ယင္းတို႔၏ ေဒသတြင္း အာဏာပိုင္မ်ား အသီးသီး ရိွထားျပီးျဖစ္သည္။*
ျပည္နယ္ နယ္နိမိတ္ / IHFA’s Coeur d’Alene ရံုးခြ—
ဲ 667-3380 / ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း 1-866-621-2994
ေျမာက္ပိုင္း ဗဟို / IHFA’s Lewiston ရံုးခ—743-0251 / ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း 1-866-566-1727
ေတာင္ပိုင္း ဗဟို / IHFA’s Twin Falls ရံုးခ—734-8531 / ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း 1-866-234-3435
အေရွ႕ေျမာက္/ IHFA’s Idaho Falls ရံုးခ—522-6002 / ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း 1-866-684-3756
*အေနာက္ေတာင္ (Adams, Boise, Canyon, Elmore, Gem, Owyhee, Payette, Valley, ႏွင့္ Washington counties) / အေနာက္ေတာင္ အီဒါဟုိ
ေကာ္ပေရးတစ္ တိုက္ခန္း အာဏာပိုင္ရံုး (SICHA)—585-9325
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*ေအဒါ ေကာင္တီ (Ada County) / Boise City/Ada County Housing Authority—345-4907
*ပိုကာတယ္လို တိုက္ခန္း အာဏာပုိငရ
္ ံုး [Pocatello Housing Authority]—233-6276
• အေရးၾကီး! အျမဲတမ္း ခ်က္ခ်င္း တုန႔ျ္ ပန္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ႔ တိုက္ခန္း အာဏာပိုင္ ထံမွ စာမ်ားကို အျမဲတမ္း ရွာၾကည့္ပါ။ သင့္ အိမ္ငွား အေျခအေန
သု႔မ
ိ ဟုတ္ သင့္ ဖုန္းနံပါတ္ သု႔မ
ိ ဟုတ္ လိပ္စာ အေျပာင္းအလဲ ရိွသည့္ အခါတိုင္း ၌ အနည္းဆံုး 4-6 လ အေတာအတြင္း တိုက္ခန္း အာဏာပိုင္ ႏွင့္
ဆက္သြယ္ပါ။
အိမ္ေျခယာမဲ့ တားဆီးကာကြယ္ေရး

ေက်းဇူးျပဳ၍ မွတ္သားထားပါ။ အရင္းအျမစ္ ႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား မွာ ဘ႑ာေရး အကန္႔အသတ္ ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္ သတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မွီမႈ စသည္ အေပၚ
မၾကာခဏ မူတည္ေနပါသည္။

ျပည္နယ္ နယ္နမ
ိ ိတ္
လူမႈ လႈပ္ရွားမႈ မိတ္ဖက္– (CAP) Coeur d’Alene / 888-725-3663
စိန႔္ ဗင္းဆင့္ ဒီ ေပါလ္ - Coeur d’Alene / 664-3095
ေျမာက္ပိုင္း ဗဟို
လူမႈ လႈပ္ရွားမႈ မိတ္ဖက္ – (CAP) Lewiston / 800-326-4843
Sojourner’s Alliance – Moscow / 883-3438
New Bridges Community Church – Lewiston / 799-0858
အေနာက္ေတာင္
အေနာက္ပိုင္း အီဒါဟို လူမႈ လႈပ္ရွားမႈ မိတ္ဖက္ (WICAP) – အေနာက္ေတာင္ အီဒါဟို ေကာင္တီမ်ား / 800-870-2427
Project C.A.T.C.H. ဘြဳိင္စီ စီမံကိန္း /384-4087 - C.A.T.C.H. အီဒါဟို ေကာင္တီမ်ား 46-8830
Project C.A.T.C.H. of ဘြဳိင္စီ စီမံကိန္း /455-0444
El-Ada လူမႈ လႈပ္ရွားမႈ မိတ္ဖက္ - Elmore ႏွင့္ Ada Counties (El-Ada) / 345-2820
Jesse Tree – Boise / 383-9486
Boise City/Ada ေကာင္တီ တိုက္ခန္း အာဏာပိုင္/ 345-4907
ေတာင္ပိုင္း ဗဟို
ေတာင္ပိုင္း ဗဟို လူမႈ လႈပ္ရွားမႈ မိတ္ဖက္ (SCCAP) - Twin Falls / 800-627-1733
အေရွ႕ေတာင္
အေရွ႕ေတာင္ အီဒါဟို လူမႈ လႈပ္ရွားမႈ မိတ္ဖက္ (SEICAA) – Pocatello / 232-1114
မိတ္ေဆြမ်ား အတြက္ အကူအညီမ်ား / 232-0178

အေရွ႕ေျမာက္
CLUB, Inc. - Idaho Falls / 529-4673
လူမႈ လႈပ္ရွားမႈ မိတ္ဖက္မ်ား
•

နယ္ေျမ 1 ႏွင့္ 2 (ေျမာက္ပိုင္း ျပည္နယ္ နယ္နိမိတ္ ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္း ဗဟို အီဒါဟို) / CAP 800-326-4843

•

နယ္ေျမ 3 (Adams, Boise, Canyon, Gem, Payette, Owyhee, Valley, Washington) WICAP / 800-870-2427

•

နယ္ေျမ 3 (Elmore, Ada) / El-Ada 208-345-2820

•

နယ္ေျမ 4 (ေတာင္ပိုင္း ဗဟိ)ု / SCCAP 800-627-1733

•

နယ္ေျမ 5 (အေရွ႕ပိုင္း အိုင္ဒ)ီ / EICAP 800-632-4813

•

နယ္ေျမ 6 (အေရွ႕ေတာင္ အိုင္ဒီ) / SEICAA 208-232-1114

အျခား အရင္းအျမစ္မ်ား*
•

ေဒသတြင္း သီးသန္႔ ေၾကျငာမ်ား အသင္းေတာ္ သု႔မ
ိ ဟုတ္ လူထု အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ ျမိဳ႕ေတာ္
သု႔မ
ိ ဟုတ္ ႏိုင္ငံ စာရင္းကိုင္ ရံုး

•

အီဒါဟို ေစာင့္ေရွာက္မႈ ဖုန္းလိုင္း 211

•

တိုက္ခန္း ငွားရမ္းမႈ ဖုန္းလိုင္း 877-438-4472

•

တရားဝင္ အၾကံဥာဏ္ ေတာင္းခံရန္ ဖုန္းလိုင္း 866-345-0106

*တိုက္ခန္း ငွားရမ္းမႈ အရင္းအျမစ္မ်ား မွာ အလြန္ ရွားပါး ပါသည္၊ သင့္ အိမ္ေထာင္စု ကုန္က်စရိတ္
ဘတ္ဂ်က္ အားလံုးအတြက္ အကူအညီ ကို ရွာေဖြထားပါ။
• ေက်းဇူးျပဳ၍ ဤ လမ္းညႊန္စာအုပ္ ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အမွားျပင္ဆင္ခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ ေမးခြန္းမ်ား
စသည္ကို ဝက္ဆိုဒ္ hirc@ihfa.org သု႔ိ ျပန္လည္ ေပးပို႔ေပးပါ။
• အစီအစဥ္ အေသးစိပ္ အခ်က္အလက္ သုိ႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မွီေသာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား
သိရိွႏိုင္ရန္၊ ေက်းဇူးျပဳ၍ အထက္ပါ စာရင္းျပဳစုထားသည့္ အေသးစိပ္ ေအဂ်င္စီ မ်ားထံသုိ႔ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ပါ။
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